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Aanleiding 

• U ontvangt het interdepartementaal afgestemde eindconcept van de 

Emancipatienota 2022-2025 ”Emancipatie, een opdracht voor ons allen”, de 

daarbij behorende Bijlage Maatregelen en overige bijlagen, begeleid door deze 

Nota ter Besluitvorming.  

• M.OCW als coördinerend Minister van Emancipatie schrijft deze nota namens 

het kabinet. De nota wordt besproken in de Ministerraad.  

• Voor het aanbiedingstraject voor de CWIZO is visie en akkoord M.PVO en 

M.OCW vereist.  

• M.PVO heeft de stukken gezien en had nog een vraag over voorlichting in het 

primair onderwijs (Bijlage Maatregelen, 3.1, 7e bullet). Het antwoord op de 

vragen (zie toelichting) ontvangt hij vandaag in zijn tas. Naar aanleiding van 

de vraag is de tekst bij de bullet aangepast. 

• Gezien de beperkte tijd tot de aanbieding aan de CWIZO op 7 oktober, vrijdag 

aanstaande, wordt er nu met parallelle takenlijnen gewerkt. 

• DG Control heeft opmerkingen ontvangen van de IRF. De opmerkingen van de 

IRF zijn voornamelijk redactioneel en inhoudelijk van aard. Hierbij wordt 

bijvoorbeeld de  “activistische toon” van de brief benoemd. Dit zijn geen 

opmerkingen die in deze fase van afstemming verwerkt kunnen worden, 

immers is een politieke keuze en afgestemd met de betreffende 

departementen. Slechts in beperkte mate hebben de opmerkingen betrekking 

op financiële aandachtspunten. Samen met DG control gaat DE in overleg met 

de IRF om deze te beantwoorden. Als de opmerkingen van de IRF nog tot 

aanpassingen leiden, worden deze nog aan u voorgelegd. 

• Datum aanbieding CWIZO: 7 oktober, voor bespreking in de CWIZO 17 

oktober, RWIZO op 1 november, en in de MR op 4 november. 

Geadviseerd besluit 

U gaat akkoord met het eindconcept. 

U gaat akkoord met aanbieding aan CWIZO, RWIZO en MR.  

Kernpunten 

• De Emancipatienota en de bijbehorende bijlage met maatregelen zetten de 

visie van het kabinet uiteen voor gendergelijkheid en voor emancipatie van 

vrouwen en lhbtiq+ personen. 
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Datum 

4 oktober 2022 

Referentie 

30473285 

Bijlagen 

6 

 

Intern OCW afgestemd 

HOenS, MBO, OWB, PO, VO 
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Datum 

23 september 2022 

 

• Hiermee wordt wat lhbtiq+ personen betreft invulling gegeven aan het 

Regenboogstembusakkooord, dat integraal onderdeel uitmaakt van het 

coalitieakkoord. 

• De eindversie is op ambtelijke niveau afgestemd met alle relevante 

departementen. 

• In de eindversie zijn de opmerkingen van M.OCW in zijn gesprek met D.DE 

van 14/9 verwerkt. 

• Op 23/9 is hoog ambtelijk overlegd tussen DGHWBE en DG Curatieve Zorg 

(DGCZ, VWS) en overeenstemming bereikt over de passage over niet-

noodzakelijke niet-consensuele medische behandelingen van intersekse 

kinderen. 

Toelichting 

• In de eindversie zijn de volgende opmerkingen van M.OCW in zijn gesprek 

met D.DE van 14/9 verwerkt: 

o De inleiding en slotpassage zijn opnieuw ingedeeld, van andere 

voorbeelden voorzien, en een passage over “omstanders” is 

toegevoegd. Dit om aan te geven dat emancipatie een opdracht is 

voor ons allen.  

o Opmerking over intersectionaliteit: er is opgenomen dat het kabinet 

gaat verkennen hoe nader invulling te geven aan intersectionaliteit.  

o Deze wens van MOCW stond reeds in pararaaf 1 en 2 op de volgende 

manieren, rekening houdend met taak van MOCW en 

verantwoordelijkheid die bij SZW ligt: 

▪ Het kabinet streeft daarom naar een intersectionele aanpak, 

waarin rekening wordt gehouden met het feit dat mensen op 

basis van meerdere kenmerken en posities kunnen verschillen 

van de dominante groep, waardoor zij gelijktijdig 

verschillende vormen van ongelijkheid kunnen ervaren. Het 

kabinet kijkt per onderwerp hoe een intersectionele 

benadering ingezet kan worden voor effectievere 

beleidsinterventies. 

▪ Ook de motie Van Baarle roept de regering op om 

interdepartementaal de samenhang te bewaken in de aanpak 

om tot kansengelijkheid te komen 

▪ Ik zal deze periode onderzoeken hoe gender- en lhbtiq+ 

mainstreaming Rijksbreed bevorderd kan worden. 

o Opmerking specifiek over vrouwen in de politiek: zie toevoeging 

gedaan op p. 9. 

o Opmerking over cultuur media mbo, hoger onderwijs en 

wetenschapsveiligheid: zie aanpassingen op p. 12 & 13. 

o Er staan nog een aantal PMs in de lopende tekst, die voor aanbieding 

aan de MR worden beantwoord. 

• Met deze uitwerking van het Regenboogstembusakkoord wordt ambitieus 

invulling gegeven aan het akkoord. De voorgestelde maatregelen op inzet 

politie, aanpak wachtlijsten transgenderzorg, en een wettelijk verbod op niet-

noodzakelijke niet-consensuele medische behandelingen van intersekse 

kinderen zijn voor de maatschappelijke organisaties mogelijk niet voldoende 

ambitieus, en kunnen aanleiding geven tot Kamervragen.  
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Datum 

23 september 2022 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Eenheid van kabinetsbeleid 

•  
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